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ประกาศเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่ 
เรื อง  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต ่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ประจ่าปี พ.ศ. 2564 
 

ตามหนังสือส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0107/ว 3576 ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ประเมินมาตรฐานข้ันต่่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ่าปี พ.ศ. 2564 ให้
เทศบาลด่าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผล จ่านวน 3 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 แบบเทศบาล 2 - 1 
ถึง 2 - 6 และแบบเทศบาล 3 ในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่่าการจัดบริการสาธารณะ 
ประจ่าปี พ.ศ. 2564 และเสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารทราบและรับรอง เพื่อ 1) ส่งผลการประเมิน
ดังกล่าวไปยังส่านักงานคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) ทางระบบ
ออนไลน์ (www.odloc.go.th) 2) รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่ทราบ และ 3) แจ้งผลให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 

บัดน้ี เทศบาลต่าบลเชียรใหญ่ ได้จัดท่ารายงานผลการประเมินฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศใช้รายงานดังกล่าว เพื่อน่าไปใช้เป็นแนวทางในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายอ่านวยการ ส่านักปลัดเทศบาล ส่านักงานเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่   
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน และเว็บไซต ์www.chianyaicity.go.th  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายสุกิต  ประสพสุข) 
นายกเทศมนตรีต่าบลเชียรใหญ ่

 
 
 
 



สารบัญ 

 หน้า 
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ  1 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 8 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 2564  ของเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่  ๑ 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต่าบลเชยีรใหญ่ 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที  1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที  2 ผังเมือง  
ภารกิจที  1 การบ่ารุงรักษาถนน 

 1. ร้อยละของพื้นที่รวมของถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ลงทะเบียน
ทางหลวงท้องถ่ินแล้ว และได้รับการบ่ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
ภารกิจที  2 การบ่ารุงรักษาสะพาน 

 2. ร้อยละของพื้นทีร่วมของสะพานที่ได้รับการบ่ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกต ิ

80 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
ภารกิจที  3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

 3. ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรในความรบัผิดชอบในเขตทางของเทศบาล 
ที่ช่ารุดเสียหายและได้รับการบ่ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 4. ร้อยละของไฟสอ่งสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของเทศบาล  
ที่ช่ารุดเสียหายและได้รับการบ่ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

100 10 10 100 เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

  
ภารกิจที  4 คลอง ล่าธาร แหล่งน่้า และระบบสูบน่้า 

 5. ร้อยละของจ่านวนสายทางคลองและล่าธารสาธารณะระบายน้่าในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ที่ได้รับการดูแลรกัษาให้น้่าสามารถไหลผ่านได้ปกติ
ไม่ติดขัด 

90 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 



รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 2564  ของเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่  ๒ 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

 6. ร้อยละของจ่านวนแหล่งน้่าสาธารณะ พื้นที่พกัน้่าหรือแกม้ลิงในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ที่ช่ารุดเสียหายและได้รบัการบ่ารุงรกัษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

90 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 7. ร้อยละของจ่านวนระบบสบูน้่า เครื่องสบูน้่า ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ที่ช่ารุดเสียหายและไดร้ับการบ่ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพที่ใช้
งานได้ปกต ิ

90 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 8. ร้อยละของจ่านวนคลองส่งน้่าทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่
ช่ารุดเสียหายและไดร้ับการบ่ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

90 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
ภารกิจที  5 ระบบประปา 

 9. ร้อยละของระบบการผลิตน่้าประปาของเทศบาล ที่ช่ารุดเสียหายและ
ได้รับการบ่ารงุรกัษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

95 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
ภารกิจที  6 ด้านการผังเมือง  

 10. เทศบาลมีการจัดท่าหรอืสนบัสนุนการจัดท่าผงัเมืองเพือ่ให้มีแผนผัง
นโยบายและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 11. เทศบาลมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพฒันาให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
 



รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 2564  ของเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่  ๓ 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที  3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที  7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 12. ร้อยละของผู้สงูอายุที่มปีัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียงที่ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพจากเทศบาล เมือ่เทียบกบักลุม่ผูสู้งอายุที่มปีัญหาด้าน
สุขภาพและป่วยติดเตียงทั้งหมดในพื้นที ่

80 6 6 100 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 13. เทศบาลมีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

1 1 2 200 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 14. ร้อยละของจ่านวนผู้สงูอายุที่ได้รบัการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สงูอายุใน
เขตพื้นที่เทศบาล 

100 323 323 100 เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

 15. ร้อยละของผู้สงูอายุที่เข้าร่วมกจิกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทาง
สังคม/โรงเรียนผูสู้งอายุ ที่เทศบาลให้การสนบัสนุน 

50 794 256 32.24 การพัฒนา
ในอนาคต 

  
ภารกิจที  8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

 16. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการจากเทศบาล 

100 86 86 100 เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

 17. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ทีอ่ยู่ในภาวะพึ่งพิงทีเ่ทศบาล เข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหเ้ข้าไปด่าเนินการ 

100 4 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
 
 



รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 2564  ของเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่  ๔ 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที  9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 
 18. ร้อยละของผู้ติดเช้ือ/ผูป้่วยเอดส์ที่ได้รบัการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วย

เอดส ์
100 3 3 100 เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
  
ภารกิจที  10 การสาธารณสุขมลูฐาน 

 19. ร้อยละของสัตว์ได้รับการส่ารวจ ข้ึนทะเบียนสัตว์และฉดีวัคซีนสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 82 82 100 เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

  
ด้านที  4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที  11 การพัฒนาการศึกษา 

 20.ร้อยละของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักัดเทศบาล ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

90 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 21. ร้อยละของเดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก/อนบุาล/ประถมศึกษาของรัฐที่
ได้รับอาหารเสรมิ (นม) ครบถ้วน 

100 38 337 886.84 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 22. ร้อยละของเดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก/อนบุาล/ประถมศึกษา ของรฐัที่
ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

100 38 337 886.84 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 23. ร้อยละของเดก็ด้อยโอกาส เด็กยากจนที่ไดร้ับการสนบัสนุนด้าน
การศึกษาและด้านการเงินจากเทศบาล เทียบกบัเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจน
ทั้งหมดในพื้นที ่

100 0 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
 



รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 2564  ของเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่  ๕ 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านที  5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจที  12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 24. เทศบาลมีการจัดท่าแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภท
ส่าคัญทีเ่กิดข้ึนในพื้นที ่

1 1 3 300 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 25. ร้อยละของจ่านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)  
ที่เทศบาล สนับสนุนให้จัดต้ังข้ึนมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพื้นที่ 

2 1619 45 2.78 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

  
ภารกิจที  13 การจัดการความขัดแย้ง 

 26. เทศบาลจัดใหม้ีศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บรกิารประชาชนศูนย์ด่ารงธรรม ศูนย์ one 
stop service หรือจากช่องทางสือ่ออนไลนอ์ื่น ๆ ฯลฯ ที่ เทศบาล จัดให้มี 

1 1 2 200 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 27. ร้อยละของจ่านวนเรื่องราวรอ้งทกุข์ของประชาชนจากศูนย์รับ
เรื่องราวรอ้งทกุข์หรอืศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด่ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลอืจาก เทศบาล 

80 2 2 100 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

  
ด้านที  6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน  
ภารกิจที  14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน 

 28. เทศบาลมีการสนบัสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุ่ม
อาชีพกลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มการทอ่งเที่ยว ฯลฯ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
การแปรรปูตลาด เป็นต้น 

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

 29. เทศบาลมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม 
ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 30. เทศบาลจัดให้มหีรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ่าหน่ายสินค้า 
ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้่า ตลาดเก่า ฯลฯ 

1 1 1 100 เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

 31. โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรอืฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มสีภาพที่เหมาะสมตอ่การท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 32. โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เพือ่กระตุ้น หรอืสง่เสรมิการทอ่งเที่ยว 
และการให้ความรูเ้กี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของแหลง่ท่องเที่ยว 

1 1 1 100 เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย 

 33. โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ในการให้ค่าปรึกษาและสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรอืกลุม่ต่าง ๆ เพือ่สง่เสรมิอาชีพหรือการ
สร้างงาน 

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

 34. โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ในการให้ค่าปรึกษาทั้งที่ เทศบาล 
และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย์หรือการสง่เสรมิการลงทุนในพื้นที ่

1 1 - - ไม่มีบรกิาร
สาธารณะ 

  
ด้านที  7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม และ ด้านที  8 ด้านการส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที  15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดล้อม 

 35. ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยที่ถูกก่าจัดอย่างถูกสุขลกัษณะ 90 517.97 517.97 100 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

 36. โครงการ/กิจกรรมในการอนรุักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม การก่าจัดน่้าเสีย และฝุ่น PM 2.5 

1 1 2 200 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 
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บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 

กรอบการ
ประเมิน 

(1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) 

% 

ผลการ
ประเมิน 

ภารกิจที  16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
 37. โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ในการส่งเสริมหรอือนรุักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
3 3 - - ไม่มีบรกิาร

สาธารณะ 
 

 

 

ผู้รับรอง 
 
 
 

(นายสุกิต  ประสพสุข) 
ต่าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต่าบลเชียรใหญ่ 



รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 2564  ของเทศบาลต่าบลเชียรใหญ่  8 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลต่าบลเชยีรใหญ่ 

ค่าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพฒันาหรือการบ่ารุงรักษาถนนของเทศบาล 0 0% 0 0% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานที่ดูแลโดยเทศบาล 0 0% 0 0% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสญัญาณไฟจราจรในเขตทางเทศบาล 0 0% 0 0% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสว่างในเขตทางเทศบาล 0 0% 0 0% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ่ารงุรักษาสายทางคลองและล่าธารสาธารณะระบายน้่าในความรบัผดิชอบ
ของเทศบาล ที่ได้รบัการดูแลรกัษาให้น้่าสามารถไหลผ่านไดป้กติไม่ติดขัด 

0 0% 0 0% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ่ารงุรักษาแหล่งน้่าสาธารณะ พื้นที่พักน้่า หรือแก้มลิงในความรบัผิดชอบ
ของเทศบาล ที่ช่ารุดเสียหายและไดร้ับการบ่ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

0 0% 0 0% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ่ารงุรักษาระบบสบูน้่า เครื่องสบูน้่า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ที่ช่ารุดเสียหายและได้รับการบ่ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

0 0% 0 0% 

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ่ารงุรักษาคลองส่งน้่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่ช่ารุดเสยีหาย
และได้รับการบ่ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

0 0% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ่ารงุรักษาระบบการผลิตน่้าประปาของเทศบาล ที่ช่ารุดเสียหายและได้รับ
การบ่ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

0 0% 0 0% 

ด้านผังเมือง 
10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท่า หรือสนับสนุนการจัดท่าผังเมือง เพื่อใหม้ีแผนผัง นโยบาย และ ผังเมอืงรวม 
(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถ่ิน 

0 0% 0 0% 
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ค่าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 
11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวม (จังหวัด/
เมือง/ชุมชน) 

0 0% 0 0% 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
12. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุที่มีปญัหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากเทศบาล 6 100% 0 0% 

13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่เทศบาลมกีารส่งเข้าร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0 0% 0 0% 

14. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการได้รบับริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุในเขตพื้นที่เทศบาล 323 100% 0 0% 

15. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บรกิารทางสงัคม/โรงเรียนผู้สงูอายุ ที่เทศบาลใหก้าร
สนับสนุน 

230 100% 0 0% 

16. ความพึงพอใจของผู้พกิารที่ได้รับการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  
ที่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพิการจากเทศบาล 

86 100% 0 0% 

17. ความพึงพอใจของผู้พกิารยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพงิทีเ่ทศบาลเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ให้เข้าไปด่าเนินการ 

0 0% 0 0% 

18. ความพึงพอใจของผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดสท์ี่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสจ์ากเทศบาล 3 100% 0 0% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการส่ารวจสัตว์ ข้ึนทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จากเทศบาล 

40 100% 0 0% 

ด้านการศึกษา 
20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการใหบ้ริการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในสงักัดเทศบาล ทีผ่่านการประเมินมาตรฐาน
ของกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

307 100% 0 0% 

21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการใหบ้ริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ไดร้บั
อาหารเสริม (นม) ครบถ้วน จากเทศบาล 

337 100% 0 0% 
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ค่าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 
22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการใหบ้ริการในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รบัอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนจากเทศบาล 

337 100% 0 0% 

23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเดก็ยากจนที่ได้รับการสนบัสนุนด้านการศึกษา และด้านการเงินจากเทศบาล 0 0% 0 0% 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยในการด่าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล 

50 100% 0 0% 

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์ หรอืศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด่ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทาง
สื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่สง่ใหเ้ทศบาลด่าเนินการ และได้รบัการให้ความช่วยเหลอืจากเทศบาล หรือการสง่ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด่าเนินการต่อ 

0 0% 0 0% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 
26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนบัสนุนงบประมาณ หรือสนบัสนุน อื่น ๆ ให้แก่กลุม่อาชีพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน  
กลุ่มการทอ่งเที่ยว ฯลฯ เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการแปรรปูตลาดของเทศบาล 

0 0% 0 0% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพ
ใหม่ ฯลฯ) ทีเ่ทศบาลได้ด่าเนินการ 

0 0% 0 0% 

28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดใหม้หีรอืสง่เสริม ศูนย์แสดงสนิค้าชุมชน ศูนย์จ่าหน่ายสนิค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน 
ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้่า ตลาดเก่า ฯลฯ ของเทศบาล 

1000 100% 0 0% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรมของเทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งทอ่งเที่ยวเสื่อมโทรม
ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

0 0% 0 0% 

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรมของเทศบาล เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหลง่ท่องเที่ยว 

1000 100% 0 0% 
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ค่าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 
31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค่าปรึกษาและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุม่เกษตรกร หรือกลุม่ต่าง ๆ เพื่อ
สง่เสริมอาชีพหรือการสร้างงานของเทศบาล 

0 0% 0 0% 

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค่าปรึกษาทัง้ที่เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ ขอใบอนุญาต
จดทะเบียนพาณิชย์หรือการสง่เสรมิการลงทุนในพื้นที่ 

0 0% 0 0% 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 
33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก่าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะของเทศบาล 1500 100% 0 0% 

34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การก่าจัดน่้าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของเทศบาล 

110 100% 0 0% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กจิกรรมของเทศบาล ในการส่งเสริมหรอือนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

0 0% 0 0% 

 

ผู้รับรอง 
 
 
 

(นายสุกิต  ประสพสุข) 
ต่าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต่าบลเชียรใหญ่ 

 

 


